
 

 

Tarefa 13 professora Loana 
 
Bullying: comportamento  intimidador é modo de conseguir status entre colegas 
 

Por que aqueles que cometem bullying optam por agir de forma tão negativa? De acordo com um estudo 
holandês, a maioria dos atos de bullying é motivada pela tentativa dos bullies – aqueles que cometem o 
bullying – de elevar seu status dentro do ambiente escolar ou nos círculos sociais, ou seja, ser foco de 
admiração e afeto de seus pares. Os dados vieram de uma pesquisa longitudinal (de longa duração, feita com 
indivíduos revisitados diversas vezes durante a duração da pesquisa). 

A coleta de dados foi feita com mais de 500 crianças e adolescentes com idade entre 9 e 12 anos. Com 
base nesses dados, os pesquisadores indicam que os bullies – palavra que não tem uma tradução exata no 
português – escolhem a dominação de suas vítimas como modo de chegar a um status elevado dentro da 
escola. Mas ao mesmo tempo, os bullies esperam reduzir suas chances de acabar também como vítimas, 
tomando partido dos mais “fortes” e atacando aqueles menos preparados para responder à intimidação. 
 
Grupo é avalista do comportamento 

 
De certo modo, os bullies procuram se manter cercado por pessoas com as quais eles têm uma relação 

afetiva – ou os quais exercem algum tipo de controle – e os ataques a outros de fora do grupo funcionam como 
um modo de garantir seu lugar em seu círculo de amizades. 

“É melhor ficar do lado dos ‘valentões’ do que do lado das vítimas. Na cabeça das crianças, é uma forma de 
solucionar o problema e não ser intimidada”, explica Cléo Fante, pedagoga e historiadora, autora do livro 
Bullying Escolar – perguntas e respostas, publicado pela Editora Artmed. 

Desse modo, esses indivíduos vão ganhando espaço e ficando mais cruéis para manter sua posição social 
dentro daquele grupo. Outra observação da pesquisadora é que quanto mais jovens, pior a incidência de 
bullying. “Quando vão chegando à adolescência, essa atitude pode se inverter. O grupo pode não aceitar mais 
esse tipo de relação violenta e o bullie pode ser isolado pelos próprios companheiros”, explica Cléo. 

Evasão e comportamento de risco 
Nesse caso, muitas vezes, o bullie começa a ter comportamentos agressivos e de risco fora do ambiente 

escolar. “Esse comportamento, que tem muitas vezes a ver com a cultura familiar, mais violenta e que valoriza 
a agressividade, pode colaborar para que esse indivíduo passe a adotar outros comportamentos de risco, 
incluindo aí o consumo de drogas”, aponta a pesquisadora. Nesse ponto é possível que os indivíduos violentos 
optem pela evasão escolar, pois deixam de ter o controle da situação, se sentem excluídos e procuram deixar a 
escola em segundo plano. 

Outros modos de direcionar a agressividade ou de ser o foco de atenção 
O ideal é que as escolas possam identificar esses indivíduos prematuramente e desenvolver ações que 

demonstrem que a “popularidade” pode ser alcançada de outros modos. “Se a escola mostra para esse 
indivíduo que o esporte, o teatro ou mesmo uma posição de liderança em um grêmio de estudantes pode ser 
um modo de se destacar positivamente, é muito provável que esse indivíduo foque nesse tipo de atividade e 
deixe de lado as atitudes violentas”, explica a pesquisadora, que participa da Campanha Global “Aprender sem 
Medo”, desenvolvido pela ONG Plan e que coletou dados de mais de 5 mil crianças no Brasil sobre o tema. 

“O bullying é um comportamento aprendido. E tudo que é aprendido pode ser ‘desaprendido’. Basta indicar 
que há opções para que os bullies saibam que não existe apenas uma maneira de conquistar uma posição de 
respeito”, finaliza 
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Texto 2 
 
Um em cada cinco adolescentes pratica bullying no Brasil. 

 
 

O bullying é um dos vilões da adolescência, que envolve quase 30% dos estudantes brasileiros – seja 
praticando ou sofrendo a violência caracterizada por agressões verbais ou físicas, intencionais, aplicadas 
repetidamente contra uma pessoa ou um grupo. Mas a grande maioria desse total, 20,8%, é formada por 
agressores. Ou seja, um em cada cinco jovens na faixa dos 13 aos 15 anos pratica bullying contra colegas no 
Brasil. O índice é destaque da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE) 2012, divulgada nesta quarta-feira 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram entrevistados 109.104 alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental (antiga 8ª série), de um universo de 3.153.314, grupo no qual 86% dos integrantes estão 
na faixa etária citada. 

Os outros 7,2% são vítimas desse tipo de abuso. “A grande diferença entre os dois índices reforça a ideia 
de que essa é uma prática comum em grupo, geralmente, contra uma pessoa”, explica Marco Antônio de 
Andreazzi, gerente de Estatísticas de Saúde do IBGE. O perfil dos agressores também aponta para uma 
predominância masculina: 26,1% dos meninos praticam bullying, em comparação com 16% das meninas. 
Também são eles os que mais sofrem a agressão (7,9%), em relação a elas (6,5%). 
 
Proposta de redação  
 

Leia o texto e o infográfico acima e utilize dados e informações por eles fornecidos, além de suas 
referências pessoais, para construir sua argumentação em um artigo de opinião no qual você defenda seu 
ponto de vista sobre o seguinte tema: o bullying como fator influenciador no desenvolvimento psicossocial do 
adolescente.  
 


